
Také budou zadány ke zpracování některé
přípravné projektové dokumentace, např. komu-
nikace v ulici Krátká.
• Vodné, stočné 4/2004 – 3/2005…Zastupitelstvo
stanovilo výši vodného a stočného na období
4/2004 – 3/2005, přičemž vycházelo z kalkulace před-
pokládaných nákladů. Ceny byly stanoveny v násle-
dující výši: VODNÉ 18,50 Kč/m3, STOČNÉ 21,50Kč/m3.
Hlavními faktory navýšení cen oproti minulému

období je zvýšení poplatku
finančnímu úřadu za odběr
podzemní vody, zvýšení platby
za odvedený m3 odpadní vody
na čistírnu do Modřic, finanční
rezervy na plánované i nepláno-
vané opravy na vodovodní a ka-
nalizační síti a také zápočet
části úroků z úvěru na kana-
lizaci. Částečně obě ceny
budou dotovány, jak vyplývá
z rozpisu nákladů zveřejněného
na str. 5 zpravodaje.
• Územní plán…V letošním
roce budou zadány ke zpracová-
ní změny územního plánu. Zno-
vu vyzýváme občany k podání
případných požadavků, a to
nejpozději do 15. dubna t. r.
• Pozemky…Obec žádala již
dříve Pozemkový fond ČR o bez-
úplatný převod pozemků, které
jsou platným územním plánem
určeny k zástavbě, resp. se na-
cházejí v plochách určených k vý-
stavbě pro bydlení. Začátkem
tohoto roku byl již proveden

vklad do katastru nemovitostí a pozemky jsou za-
psány na listu vlastnictví obce. Záměr o prodeji jed-
noho z převedených pozemků je v současné době
zveřejněn na úřední tabuli obecního úřadu. Jedná
se o pozemek PK 918/2 o výměře 274 m2.
• Základní škola…Obec požádala Ministerstvo škol-
ství o výjimku pro základní školu, a to z důvodu nižší-
ho počtu žáků, než stanovuje zákon. Tímto se zaváza-
la jako zřizovatel školy ke splnění podmínek pro udělení
výjimky, tedy dofinancování ze svého rozpočtu. 
• Kabelová televize 2003…Vyúčtování peněžních
prostředků kabelové televize za rok 2003 je následující:
stav k 1. 1. 2003 + 59.746,42 Kč
příjmy        + 46.481,12 Kč
výdaje       –  33.205,30 Kč
stav k 31. 12. 2003 + 73.022,24 Kč  

> (pokračování na str. 2) 

• Doprava...Od 1. ledna došlo k zásadní změně
v dopravní obslužnosti naší obce. Přestaly k nám
jezdit autobusy Dopravního podniku města Brna. Ty
byly nahrazeny autobusy ČSAD Brno-město, které
jezdí v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje (IDS JMK). O zavedení tohoto
systému jsme vás průběžně informovali v minulých
číslech zpravodaje. Tato změna ovšem nebyla pro
naši obec vůbec šKastná, od občanů přicházelo
mnoho stížností. Tyto byly pře-
dány kompetentním orgánům.
Vzhledem k důležitosti této pro-
blematiky věnujeme dvě strany
(7,8) problematice IDS JMK.
Otiskujeme kompletní stanovis-
ko rady obce a vyjádření k již dří-
ve zaslaným připomínkám k IDS
JMK krajskému úřadu. Stano-
visko místohejtmana, které z dů-
vodu omezeného prostoru ve
zpravodaji neotiskujeme, se
shoduje s vyjádřením vedou-
cího odboru dopravy KrÚ JMK.
• Obecní prapor…Dne 5.
března 2004 udělil předseda
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky Lubomír
Zaorálek na základě žádosti
naší obci obecní prapor. Popis
praporu: Žlutý list s červeným
srdcem, v němž je žlutý vinný
hrozen na stonku a bílý vinař-
ský nůž – kosíř ostřím k žerdi.
Prapor je odvozen od již existují-
cího obecního znaku. V nejbližší
době bude prapor zadán k výro-
bě a bude užíván při slavnostních příležitostech. 
• Obecní vyhlášky…Zastupitelstvo obce na posled-
ním zasedání v roce 2003 odsouhlasilo platnost
dvou nových obecně závazných vyhlášek. Vyhlášku
o místních poplatcích č.2/2003 a vyhlášku č.3/2003,
která řeší poplatek za odpad. Obě vyhlášky byly
vyvěšeny dle zákona na úřední desce obecního
úřadu a nyní se s nimi můžete seznámit na stránkách
tohoto zpravodaje.
• Rozpočet na rok 2004…Na prvním jednání v tom-
to roce zastupitelé odsouhlasili mimo jiné závěrečný
účet obce za rok 2003 a rozpočet na letošní rok.
Také tyto jsou zveřejněny v tomto čísle Ostopovické-
ho zpravodaje. Rozpočet na rok 2004 byl schválen
se schodkem 3.690 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude
kryt úvěrem od KB na stavbu v ulici Vinohradské,
který byl čerpán částečně již v loňském roce, a na-
šetřenými prostředky minulých let. V rozpočtu jsou
zahrnuty následující investiční akce:
1. dostavba kanalizace a komunikace v ulici
Vinohradské
2. výstavba hlavní kanalizační splaškové stoky
přes obec v rámci stavby „Kanalizace Troubsko“ –
podrobnosti viz článek ve zpravodaji
3. výstavba parkoviště u sokolovny včetně úpravy
ploch zeleně
4. výstavba chodníku na ulici B. Němcové   
5. výměna oken v budově obecního úřadu a re-
konstrukce zasedací místnosti

R A D N I C E  I N F O R M U J E

ážení čtenáři, dostává se Vám do
rukou místní zpravodaj, který má

novou hlavičku i větší barevnost. K tomu
přispěla zejména změna zpracovatelů
zpravodaje a jejich zájem přinést něco
nového pro veřejnost. 

Není to poprvé, co ke změně hlavič-
ky našich novin dochází. Ve svých počát-
cích měly noviny název „Náš reportér“.
Autoři chtěli aktuálně reportovat o dění
v obci. Vyskytly se však výhrady k tomu-
to názvu. Snad i z toho důvodu došlo po
4 letech (v r. 1995) k pojmenování, jak ho
známe dosud „Ostopovický zpravodaj“.
Byla při tom změněna i úprava hlavičky.

Nyní tedy dochází k další změně. Ná-
zev zůstává zachován, ale celý zpravo-
daj je nově graficky zpracován, v moder-
ním pojetí a v souladu se současnými
trendy. To vše je dílem grafického stu-
dia Jana Janáka, jež sídlí v naší obci –
blíže v tiráži.

Těšíme se, že náš časopis tím získá
větší oblibu a další dopisovatele. 

Redakční rada 
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Vážení čtenáři, členové
redakční rady zpravodaje a zastupitelstva

obce v čele s paní starostkou vám
všem přejí krásné

a požehnané
Velikonoce

a hodně
jarní pohody
a optimismu.
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V loňském prosincovém zpra-
vodaji byl zveřejněn článek o pra-
vidlech chování a dodržování
hygieny při venčení psů na ve-
řejných prostranstvích. Bohužel,
přestože roztaje led a sníh,
můžeme v klouzání pokračovat.
Na exkrementech. Jistě si všich-
ni uvědomujeme, že pokud ne-
stačí upozornění a domluva, musí
se náprava zjednat jiným způ-
sobem. Proto komise životního
prostředí, členové zastupitelstva
a pracovníci obecního úřadu od
dubna zvýší dohled nad neukáz-
něnými majiteli psů. Zároveň žá-
dáme i ostatní spoluobčany, aby
nebyli k tomuto problému lhostej-
ní a pomáhali nám v odhalování
tohoto nešvaru. Obracíme se ta-
ké na majitele psů, aby respekto-
vali pravidla, která vyplývají z je-
jich vlastnictví, a ušetřili nás i sebe
nepříjemností, které při přistižení
nastanou.

Jelikož naše obec nemá pře-
stupkovou komisi, budou zjištění
hříšníci předvoláváni na Městský
úřad ve Šlapanicích, kde s nimi
bude přestupek projednán a fi-
nančně ohodnocen.

Mnozí si stěžují, že v obci ne-
jsou rozmístěny nádoby se sáčky
na exkrementy. Tuto možnost
jsme také zvažovali. Ale jejich roz-
místění, doplňování sáčků a lik-
vidování exkrementů je finančně
velmi náročné. To by se muselo
promítnout ve zvýšení poplatku
za psy. Věříme, že se situace
zlepší natolik, že k tomuto kroku
nebudeme muset přistoupit.

Dalším stále se opakujícím
problémem je volné pobíhání psů.
Každý, kdo psa vede, je povinen
mít ho stále plně pod kontrolou.
Je třeba brát v úvahu, že i klidný
a cvičený pes může na nepřed-
vídatelnou situaci reagovat ne-
předvídatelným způsobem. Tyto
případy jistě všichni známe z mé-
dií. Doufáme, že i v tomto směru
dojde k nápravě.

# Komise životního prostředí  

Exkrementy
a pobíhající psi

K 31. 12. 2003 bylo v Ostopo-
vicích evidováno:
• 1.368 občanů
• Čísel popisných je 384
• Věkový průměr je 42 let
• V roce 2003 zemřelo 11 spo-

luobčanů (4 ženy, 7 mužů)
• Narodilo se 7 dětí (3 děvčata

a 4 chlapci)
• Uskutečnilo se 8 sňatků
• K trvalému pobytu se přihlá-

silo 57 občanů a odhlásilo
33 občanů

• Nejstarší občanka je ve věku
95 let a nejstarší občan ve
věku 91 let. 

Statistické
údaje2003

Rozpočet a jeho plnění v Kč
PŘÍJMY:      
Daňové příjmy                                   
Nedaňové příjmy                               
Kapitálové příjmy                               
Přijaté dotace 
Příjmy celkem před konsolidací   
Konsolidace příjmů (převod mezi účty)   
Využití fin. prostředků (úvěr KB, odprodej podíl. listů)
Příjmy celkem po konsolidaci       
VÝDAJE: 
Běžné výdaje                                     
Kapitálové výdaje  
Výdaje celkem před konsolidací   
Konsolidace výdajů 
Výdaje celkem po konsolidaci 
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2003:      

SCHV.  ROZPOČET
7 438 000,00  
2 026 000,00  
2 592 000,00  
6 236 300,00  

18 292 300,00

4 253 000,00  
22 545 300,00

SCHV.  ROZPOČET
6 467 300,00  

16 078 000,00  
22 545 300,00  

22  547 300,00
schodek

SKUTEČNOST
8 183 637,50
2 175 408,29
3 049 912,00
9 325 500,50

22 734 458,29
– 121 682,50
6 665 121,50

29 277 897,29
SKUTEČNOST

9 520 697,07
19 878 883,07
29 399 580,14
–  121 682,50

29 277 897,64
2 848 574,36 Kč

Zůstatky na účtech u KB  Brno-venkov k 31. 12. 2003           
z toho • Běžný účet                                                                         

• Účelový účet (na kabel. tel.)                                                 
Finanční majetek na podílových listech
z toho • První inves. společnost

• IKS KB                                                                               
• Spořitel. inves. spol.                                                            

Úvěr u KB Brno-venkov                                                                       
Přijaté dotace celkem                                                  
z toho • Investiční dotace MZ – „stavba vodovod“                              

• Neinvest.dotace – státní správa, ZŠ                                      
• Dotace na zalesnění skládky                                   
• Dotace na referendum                                             
• Dotace na knihovnu                              
• Dotace na přímé nákl. na vzdělání – ZŠ 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2003                                   Vypracovala Magda Jelínková 

2 018 617,64 
1 945 595,40  

73 022,24  
4 136 364,09  
1 431 981,60  

246 310,03  
2 458 072,46  
4 867 192,00  
9 203 818,00  
6 136 000,00 

100 300,00 
33 550,00 
21 000,00 
46 968,00 

2 866 000,00 

Z á v ě r e č n ý  ú č e t  r o k u 2 0 0 3

Stanovisko Rady obce Osto-
povice k návrhu vyhledávací stu-
die na akci „Rychlostní silnice
R52 Troubsko – Rajhrad“ zada-
né Ředitelstvím silnic a dálnic
(ŘSD) prezentovaném dne 16. 12.
2003 v prostorách zasedací míst-
nosti projektanta akce:
Rada obce Ostopovice nesou-
hlasí ani s jednou ze 2 oficiálně
předložených variant vyhledá-
vací studie. Zdůvodnění:
Přestože se vyhledávací studie
zabývá variantním řešením trasy
zamýšlené rychlostní komunikace
R52, pro obec Ostopovice žádné
varianty nenabízí. Stále je předklá-
dána pouze varianta respektující
trasu „staré německé dálnice“,

která vznikla před 60 lety za zcela
jiného stavu rozvoje brněnské aglo-
merace. Zatímco v jiných částech
předkládané trasy se navržená
R52 od původní německé trasy
odchyluje, aby se eliminovaly škod-
livé vlivy na okolní obce, v případě
Ostopovic je opět navržena trasa
jdoucí 100 m od stávající obytné
zóny svírající obec do kleští zne-
možňujících její rozvoj a plnohodnot-
ný život jejích obyvatel.

Zpracovatelem bylo na pre-
zentaci záměru zástupcům obce
Ostopovice sděleno, že jinou va-
riantu trasování v okolí Ostopovic
si objednatel (tedy ŘSD) výslovně
nepřál do návrhu zakreslit, ač exis-
tuje např. varianta širšího obchva-

tu zpracovaná projekční kanceláří
Lőw, Vranovská 12, Brno.
Proti takovému postupu důrazně
protestujeme! 
Argument objednatele, že někudy
trasa vést musí, neobstojí. V první
řadě je třeba realizovat posílení
stávajícího dálničního úseku D1
minimálně po ulici Vídeňskou,
kde je dostatečný prostor pro od-
bočení na Vídeň. Problémy s do-
pravními zácpami na odbočovacím
pruhu do hypermarketu Carrefour
jsou velmi zřídkavé a v budoucnu
se v souvislosti s otevíráním dalších
nákupních a zábavních středisek
budou ještě zmenšovat, pokud
nikoliv – aK je řeší jejich původce 
>>>>>pokračování na str. 10

y c h l o s t n í  s i l n i c e  5 2R

>>>>>pokračování ze str. 1
• Bezpečnostní situace v roce
2003…Pracovníci Obvodního od-
dělení Policie ČR v Rajhradě zpra-
covali Zprávu o bezpečnostní
situaci v teritoriu naší obce za rok
2003. Celkem bylo spácháno 33
(62) trestných činů, z toho 22 (14)
neobjasněno. Přestupků bylo spá-
cháno 10 (35), z toho 4 (16) neob-
jasněny. Čísla v závorkách značí
údaje za rok 2002, z čehož vyplývá
snížení trestné činnosti. U trest-
ných činů převládaly krádeže vlou-

páním do vozidel, do různých ob-
jektů a podvodné jednání. U pře-
stupků převládaly přestupky proti
majetku, proti občanskému soužití
a v oblasti ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi.
Policie žádá občany o spolupráci
při objasňování trestných činů.
• Odpadové hospodářství v roce
2003…Z naší obce bylo v minulém
roce odvezeno celkem 342,057 t
komunálního odpadu. Z toho tra-
dičním svozem popelnic 192,75 t,
kontejnery 115,26 t a vytříděno

bylo 34,047 t (sklo, plasty, kovy).
• Úklid obce…Vzhledem k jar-
nímu období a nadcházejícím veli-
konočním svátkům žádáme obča-
ny o spolupráci při úklidu obce.
Při nynější probíhající výstavbě na
území naší obce je to složité, v ně-
kterých úsecích přímo nemožné.
Přesto vás žádáme z důvodu sní-
žení prašnosti, která je v suchém
období v některých ulicích až
neúnosná, o spolupráci. Smetky
s chodníků a krajnic komunikací
odklidí pracovník obce. V sobo-
tu 3. dubna budou místní komu-
nikace uklizeny čistícím vozem.  

# Ing. Lenka Andrlová

a d n i c e  i n f o r m u j eR
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o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Ostopovice vydává dne 16. 12. 2003 podle § 14 zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST PRVNÍ 

Základní ustanovení

Čl. 1
(1) Obec Ostopovice vybírá tyto místní po-
platky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt
c) poplatek za užívání veřejného 

prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
f) poplatek za provozovaný výherní 

hrací přístroj
(2) Výkon správy těchto poplatků provádí
Obecní úřad v Ostopovicích. Na řízení o po-
platcích se vztahuje zákon č. 337/ 1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozděj-
ších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, stanoveno jinak. 

ČÁST DRUHÁ

Hlava I 

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2 | Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3 | Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická oso-
ba, která je držitelem psa a která má na
území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4 | Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku písemně nebo ústně do protokolu
do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti,
tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo zapo-
četí držení psa staršího. Stejným způsobem
a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ozná-
mit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i oso-
ba, která je od poplatku podle zákona o míst-
ních poplatcích nebo podle této vyhlášky
osvobozena. Důvod pro osvobození musí po-
platník správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen sdělit správ-
ci poplatku každou skutečnost, která má vliv
na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na
vznik a zánik osvobození, a to do 15 dní ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je
poplatník povinen současně sdělit správci
poplatku příjmení, jméno nebo název práv-
nické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné
číslo nebo identifikační číslo organizace.

Čl. 5 | Vznik a zánik poplatkové 
povinnosti
a) Poplatková povinnost vzniká v kalendář-

ním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří

tří měsíců. Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc, za jednot-
livé měsíce do konce kalendářního roku 
ve výši 1/12 stanovené sazby, nejméně 
však 30,-Kč.

b) Zanikne-li poplatková povinnost (např. 
úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo pro- 
dej), poplatek se platí i za započatý kalen-
dářní měsíc.

Čl. 6  | Sazba poplatku
Poplatek  činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v RD 100,- Kč
b) za psa chovaného v bytě 300,- Kč
c) za druhého a každého dalšího psa chova- 

ného v RD 150,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chova-

ného v bytě 450,- Kč

Čl. 7 | Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi za úpla-
tu evidenční známku pro psa, kterou pes
musí nosit. Na známce je vyznačeno jméno
obce a evidenční číslo psa. Známka je ne-
přenosná na jiného psa. Ztrátu nebo zcizení
známky je poplatník povinen oznámit do 15
dnů správci poplatku.

Čl. 8 | Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa,
kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba

s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního před-
pisu, 

b) osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob,

c) osoba, která má v držení psy patřící 
obci a rozpočtovým a příspěvkovým orga-
nizacím, jejichž zřizovatelem je  obec,

d) osoba provozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené nebo opuštěné psy,

e) osoba, která má v držení psy sloužící poli-
cii, speciálně cvičené záchranářské a lo-
vecké, pokud mají příslušné osvědčení,

f) osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku
vždy do 31. ledna příslušného kalendář-
ního roku prokázat, že důvod osvobození
trvá. Osvobození od poplatku ze psů zaniká,
zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 9 | Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31. března přísluš-
ného kalendářního roku.

Hlava II

POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO
REKREAČNÍ POBYT

Čl. 10 | Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt
za úplatu v lázeňských místech a v mís-

tech soustředěného turistického ruchu za
účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 11 | Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která pře-
chodně a za úplatu v místě uvedeném v čl.
10 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 12 | Plátce
Poplatek vybírá ve stanovené výši ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování za úplatu poskytla
(dále jen „ubytovatel“). Ubytovatel vybraný
poplatek od poplatníků odvádí správci po-
platku a za poplatek ručí.

Čl. 13 | Oznamovací povinnost   
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů
ode dne právní moci povolení k této činnos-
ti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne
faktického zahájení této činnosti. Stejným
způsobem a ve stejných lhůtách oznámí uby-
tovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného uby-
tování.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je uby-
tovatel povinen sdělit správci poplatku pří-
jmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identi-
fikační číslo organizace. 
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu, do které zapisuje
dobu ubytování, účel pobytu, jméno, pří-
jmení, adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého pobytu v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokla-
du fyzické osoby, které ubytování poskytl.
Zápisy do evidenční knihy musí být vede-
ny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy
musí být uspořádány postupně z časového
hlediska.

Čl. 14 | Sazby poplatku
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý
den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 15 | Osvobození
Poplatku  nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby

s těžkým zdravotním postižením, kterým 
byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního před-
pisu, a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let 
nebo osoby, na které náleží přídavky na 
děti (výchovné), anebo vojáci v základní 
službě a osoby, které vykonávají civilní 
službu.

Čl. 16 | Splatnost poplatku
Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku
čtvrtletně, nejpozději do 5 dnů od skončení
příslušného kalendářního čtvrtletí.
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Hlava III

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ

Čl. 17 | Předmět poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství se vybírá za zvláštní užívání veřejné-
ho prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umís-
tění skládek, vyhrazení trvalého parkova-
cího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
(2) Z akcí pořádaných na veřejném pro-
stranství, jejichž výtěžek je určen na cha-
ritativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí.

Čl. 18 |  Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhláš-
ky jsou prostory vymezené v příloze, která
je nedílnou součástí této vyhlášky, zakres-
lením na mapě katastrálního území obce.

Čl. 19 | Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která užívá veřejné prostranství způ-
sobem uvedeným v čl. 17.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného pro-
stranství několik poplatníků, odpovídají za
zaplacení celého poplatku společně a ne-
rozdílně. Správce poplatku může uložit
zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 20 | Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci po-
platku písemně nebo ústně do protokolu užívá-
ní veřejného prostranství nejméně pět dní před
jeho započetím. V případě užívání veřejného
prostranství na dobu kratší než tři dny je nutno
splnit tuto povinnost v den zahájení. 
(2) Po ukončení užívání veřejného pro-
stranství je poplatník povinen oznámit
tuto skutečnost správci poplatku stejným
způsobem jako v odst. 1 do 3 dnů a nahlásit
rozsah záboru v m2. 
(3) Při plnění oznamovací povinnosti je
poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo
nebo identifikační číslo organizace. Jde-li
o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
nebo právnickou osobu, uvede též čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její pod-
nikatelské činnosti.

Čl. 21 | Vznik a zánik poplatkové
povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo
k užívání veřejného prostranství, způso-
bem uvedeným v Čl. 17 až do dne, kdy toto
užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno
a veřejné prostranství bylo uvedeno do
původního stavu.

Čl. 22  | Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství

činí za každý i započatý m2 a den užívání
veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací 5,- Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro po-

skytování prodeje 20,- Kč
c) za umístění zařízení sloužícího pro po-

skytování služeb 10,- Kč
d) za umístění reklamního zařízení 20,- Kč
e) za umístění a provoz lunaparků, cirku-

sů a jiných obdobných atrakcí 20,- Kč
f) za umístění skládek 10,- Kč  
g) za užívání prostranství pro kulturní

a sportovní akce 5,- Kč
2) Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství – vyhrazení trvalého parkovacího
místa se stanoví paušální částkou a činí za
kalendářní rok 3000,- Kč. 
3) Z akcí pořádaných na veřejném pro-
stranství, jejichž výtěžek je určen na charita-
tivní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.

Čl. 23 | Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství
nepodléhají:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro

osoby invalidní,
b) držitelé stavebního povolení po dobu 

jeho platnosti a ve vymezeném prostoru,
který určí pracovník OÚ.

Čl. 24 | Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po 

dobu kratší než 3 dny nejpozději
v den, kdy bylo s užíváním veřejného 
prostranství započato,

b) při delším užívání veřejného prostran-
ství je možné rozdělit poplatek do 
dvou splátek, přičemž první splátka 
je splatná nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství zapo-
čato, a další nejpozději v den, kdy toto
užívání skončilo,

c) poplatek stanovený roční paušální
částkou je splatný do konce ledna 
příslušného kalendářního roku.

Hlava IV

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl. 25 | Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstup-
ného na kulturní, sportovní, prodejní a re-
klamní akce, sníženého o daň z přidané hod-
noty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Z akcí, jejich celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí.

Čl. 26 | Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.

Čl. 27 | Poplatník
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba,
která akci pořádá.

Čl. 28 | Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději týden

před konáním akce oznámit správci
poplatku písemně nebo ústně do protokolu
druh akce, datum a hodinu jejího konání
a výši vstupného. 
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplat-
ník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační
číslo organizace. Jde-li o fyzickou osobu, kte-
rá je podnikatelem, nebo právnickou osobu,
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(3) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník
povinen oznámit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupného sníženou o daň
z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstup-
ného obsažena. 
(4) U akcí, jejich celý výtěžek byl použit na
charitativní a veřejně prospěšné účely, je
poplatník povinen tuto skutečnost správci
poplatku prokázat.

Čl. 29 | Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného
vstupného, sníženého o daň z přidané hod-
noty, je-li v ceně vstupného obsažena, činí:
a) akce prodejního charakteru      20%
b) ostatní akce dle Čl. 25 odst.(1) 10%

Čl. 30 | Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou
osvobozeny:
a) obec Ostopovice, rozpočtové a příspěv-

kové organizace, jejichž je obec zřizo-
vatelem,

b) akce, jejichž celý výtěžek je určen na cha-
ritativní a veřejně prospěšné účely,

c) sportovní akce pořádané TJ Sokol
Ostopovice.

Čl. 31 | Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne
pořádání akce.

Hlava V

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 32 | Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v za-
řízeních sloužících nebo určených k pře-
chodnému ubytování za úplatu.

Čl. 33 | Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická
nebo právnická osoba, která přechodné uby-
tování poskytla.

Čl. 34 | Oznamovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen oznámit správci
poplatku písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování ve lhůtě do 1 měsí-
ce ode dne právní moci povolení k této čin-
nosti, v ostatních případech do 5 dnů ode dne
faktického zahájení činnosti. Ubytovatel stej-
ným způsobem a ve stejných lhůtách ozná-
mí správci poplatku ukončení činnosti spočí-
vající v poskytování přechodného ubytování.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je
poplatník povinen sdělit správci poplatku
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příjmení, jméno nebo název právnické oso-
by, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo
identifikační číslo organizace. Jde-li o fyzic-
kou osobu, která je podnikatelem, nebo práv-
nickou osobu, uvede též čísla účtů u pe-
něžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatelské čin-
nosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné po-
době evidenční knihu, do které zapisuje do-
bu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa
trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které uby-
tování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí
být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto
zápisy musí být uspořádány postupně z časo-
vého hlediska.

Čl. 35 | Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den
4,- Kč.

Čl. 36 | Osvobození
(1) Poplatku z ubytovací kapacity  nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících

pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících 

pro ubytování pracovníků fyzických a práv-
nických osob, která toto zařízení vlastní
nebo mají k němu právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických 
nebo lázeňských zařízeních, pokud nej-
sou využívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících 
sociálním a charitativním účelům.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení
poplatku je poplatník povinen správci ozná-
mit písemně nebo ústně do protokolu ve
lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy nastala sku-
tečnost zakládající nárok na osvobození.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je po-
platník povinen oznámit zánik nároku na
osvobození.

Čl. 37 | Splatnost
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po
uplynutí každého čtvrtletí.

Hlava VI

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ
HRACÍ PŘÍSTROJ

Čl. 38 | Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní
hrací přístroj.

Čl. 39 | Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hra-
cího přístroje.

Čl. 40 | Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku
do 10 dnů uvedení výherního hracího pří-
stroje do provozu. Tuto skutečnost doloží
protokolem1). Stejným způsobem a ve stejné
lhůtě je povinen poplatník oznámit správci
poplatku ukončení provozu výherního
hracího přístroje.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je

poplatník povinen sdělit správci poplatku
název právnické osoby, sídlo, identifikační
číslo organizace, čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.  

Čl. 41 | Vznik a zánik poplatkové povin-
nosti
(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povole-
ného výherního hracího přístroje do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve
kterém byl provoz výherního hracího pří-
stroje ukončen.

Čl. 42 | Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí
5 000,- Kč na tři měsíce. V případě, že VHP
bude provozovaný pro dobu kratší než tři
měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné
částce.           

Čl. 43 | Osvobození
Osvobození od placení poplatku za povole-
ný výherní hrací přístroj se neposkytuje.

Čl. 44 | Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do posled-
ního dne příslušného čtvrtletí. 
(2) Při povolení výherního hracího přístroje
na dobu delší tři měsíců může být poplatek
poplatníkem zaplacen jednorázově.

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

Čl. 45
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odve-
deny) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním vý-
měrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neod-
vedenou) část může obec zvýšit až na trojná-
sobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují 

na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamo-
vací povinnost vyplývající z této vyhlášky
nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, může mu správ-
ce poplatku opakovaně uložit pokutu za ne-
peněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37
a § 37a citovaného zákona.

Čl. 46
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní
svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, správ-
ce poplatku platebním výměrem poplatek
vyměří nebo doměří do 3 let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce
roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tom-
to úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo
doměřit poplatek však lze nejpozději do 10
let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.        

Čl. 47
Správce poplatku může na žádost poplatníka
z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatek nebo je-
ho příslušenství snížit nebo prominout.

Čl. 48
Ruší se obecně závazná vyhláška obce
Ostopovice ze dne 5. 3.1998 o místních
poplatcích.

Čl. 49  | Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti dne 1. 1. 2004.

Milan Žilka           Ing. Lenka Andrlová
místostarosta            starostka obce 

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice Č.2/2003

Vodné (Vo)
Provozovatel
Analýzy
Energie
Opravy, údržba                                                 *
Poplatek FÚ
Celkem
Celkem – zaokrouhleno
náklad na Vo
vyrobeno – 65 tis. m3, fakturováno – 48 tis. m3

Stočné (St)   
Provozovatel
Platba BVaK
Opravy, údržba                                                 
Úroky z úvěru *
Věcná břemena
Celkem
Celkem – zaokrouhleno
náklad na St
fakturováno 48 tis. m3

Schválené  ceny:
vodné 18,50  Kč
stočné 21,50  Kč

* Zastupitelstvo obce
schválilo dne 24. 2. 2004
cenu vodného a stočného
ve výše uvedených částkách
s tím, že obec bude dotovat
náklady vodného v položce
opravy, údržba a náklady na
stočné v položce úroky
z úvěru ze svého rozpočtu.

Zpracovala:
Ing. Lenka Andrlová
Magda Jelínková 

vodného a stočného na období 4/04–3/05Cena

280 000
60 000

200 000
290 000  
120 000
950 000
950 000

19,79 Kč/m3

127 000
580 000
160 500
250 000 

9 000
1 126 500
1 126 500

23,46 kč/m3

Kalkulace nákladů na vodné (Vo)  a  s točné (St ) ,  rok 2004
Předpokládané náklady r. 2004 Kč
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o místním poplatku za provoz systému shromažIování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 18. 12. 2002
Zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo
dne 16. 12. 2003 v souladu s ust. § 10 písm.
a), § 35 a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ust.
§ 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku o místním po-
platku za provoz systému shromažcování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, kterou se mění
následující ustanovení vyhlášky č. 1/2002
ze dne 18. 12. 2002.

1. Čl. 5 zní:
Čl. 5 | Sazby  poplatku
(1) Poplatek činí ročně pro:
A) fyzickou osobu, která má v obci trva-

lý pobyt 400,- Kč   
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 

10b odst. 3 písm a) zákona o místních
poplatcích ve výši 150,- Kč 

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 
10b odst. 3 písm b) zákona o místních
poplatcích ve výši 250,- Kč 

B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuál-
ní rekreaci, nacházející se na území
obce, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba 250,- Kč

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 

10b odst. 3 písm a) zákona o místních
poplatcích ve výši 0,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 
10b odst. 3 písm b) zákona o místních
poplatcích ve výši 250,- Kč

(2)  Rozúčtování nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu na fyzickou osobu je stano-
veno v příloze č. 1, která je nedílnou sou-
částí této vyhlášky.
(3) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši
100,- Kč ročně z poplatku dle Čl. 5, bod
1, písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt a dosáhne v pří-
slušném kalendářním roce 75 a více let nebo
jí je 6 či méně let. 
(4) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši
100,- Kč ročně z poplatku dle Čl. 5, bod 1,
písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt a je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP-P. Splnění podmín-
ky pro vznik nároku na poplatkovou úlevu
je poplatník povinen prokázat správci po-
platku nejpozději ke dni splatnosti poplatku.
V případě, že poplatník se stane držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP-P po datu splatnosti
poplatku, je tuto skutečnost povinen doložit
správci poplatku do 15-ti dnů. 
(5) Správce poplatku může na základě
žádosti poplatníka v jednotlivých pří-
padech poplatky snížit nebo prominout,
a to z důvodu zmírnění nebo odstranění
tvrdosti.

2. Čl. 11 zní:
Čl. 11 | Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Čl. 5, čl. 11 a čl. 12 obecně zá-
vazné vyhlášky obce Ostopovice č. 1/2002
o místním poplatku za provoz systému
shromažcování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 18. 12. 2002.

3. Čl. 12 zní takto:
Čl. 12 | Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti 1. 1. 2004.

4. 
Ostatní ustanovení obecně závazné vy-
hlášky obce Ostopovice č. 1/2002 o místním
poplatku za provoz systému shromažco-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů ze dne 18.
12. 2002 zůstávají v  platnosti.

Milan Žilka              Ing. Lenka Andrlová
místostarosta obce         starostka obce 

Kalkulované položky za rok
2002

Náklady obce na sběr a svoz
netříděného komunálního
odpadu v r. 2002
Odvoz kontejnerů na
netříděný komunální odpad
v r. 2002
Celkové náklady obce na sběr
a svoz NTK v r. 2002
Osoby celkem

Náklady na fyzickou osobu

Celkem

287 235 Kč

115 345 Kč

402 580 Kč

1582

254,- Kč

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice Č.3/2003

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce
obce Ostopovice č. 3/2003

V Ostopovicích 16. 12. 2003
Milan Žilka     Ing. Lenka Andrlová

místostarosta obce         starostka obce 

Dnem 1. února 2004 se ruší na Lékařské službě první pomoci (LSPP) v Ivančicích
výjezdy lékařů. Pacienti budou ošetření na kterékoliv pohotovosti, pokud se dostaví do
ordinace LSPP osobně, jinak jim bude poskytnuta telefonická rada, jak mají při svém
onemocnění dále postupovat.

V případě potřeby ohledání zemřelého volejte LSPP ve Šlapanicích, které jsou pově-
řenou obcí pro tuto oblast. V případě náhlého závažného zhoršení zdravotního stavu
(např. infarkt, mozková mrtvice, kolika, úraz) volejte jako doposud Rychlou lékařskou
pomoc (tel.: 155).

Pondělí
Úterý 
Středa 

Ordinační doba MUDr. Marie Novákové, praktické lékařky pro dospělé:

V době nepřítomnosti paní doktorky v ordinaci ve Střelicích jsou na ni hovory automaticky
přesměrovány. Tel.: 547 239 133.

Pracoviště LSPP

Ivančice
(v budově nemocnice)

Šlapanice, ul. K. Čapka 13

Brno, Ponávka 6 (v budově
úrazové nemocnice)

Telefon

546 439 630

544 245 221

545 538 416,
545 538 426

Pondělí – pátek

18.00 – 6.00 hod.

15.30 – 22.00 hod.

19.00 – 7.00 hod.

Soboty, neděle a svátky

nepřetržitě

7.00 – 19.00 hod.

nepřetržitě

7.00 – 12.00 Střelice
7.00 – 12.00 Střelice

12.00 – 17.00 Střelice  

7.00 – 12.00 Ostopovice, Lípová 15
7.00 – 12.00 Střelice

Čtvrtek 
Pátek

Upozornění občanům
Nové i komisní zboží od 0 do 6 let
Otevírací doba: pracovní dny

9–11   •   14–17

N a b í z í m e
• zásilkovou službu
• rozvoz zboží
• každý měsíc akční slevy
• katalog a ceník na internetu

nebo poštou na vyžádání
• příjem zboží do komise

Kontakty:
Masarykova 220
664 61 Rajhrad

tel.: 547 230 169, 736 778 201,
605 906 606

e-mail: klimr@volny.cz  
http://www.volny.cz/klimr
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Toto stanovisko bylo zasláno dne 19. ledna
t. r. 1. náměstkovi hejtmana Jihomorav-
ského kraje Ing. Františku Poláchovi.

Vážený pane náměstku hejtmana,
jako volení zástupci občanů obce Osto-

povice považujeme za nutné se oficiálně
vyjádřit k novému IDS JMK.

V úvodu musíme konstatovat, že nový
dopravní systém, který byl zaveden od 1. 1.
2004, nepřinesl našim občanům nic pozi-
tivního. Z hlediska dopravní obslužnosti byla
naše obec vrácena o několik desetiletí zpět.
Při zavádění nového systému se předpo-
kládá zlepšení stavu. Je však zcela nepřípust-
né, aby někteří občané Jihomoravského kraje
na nový systém zcela doplatili. Cestujícím
z Ostopovic jsou nyní nabízeny mnohem
horší dopravní služby za více peněz!!! Počet
spojů přes obec byl zachován.

Velkou nespokojenost v naší obci způ-
sobil svévolný úřednický postup. S obcí byl
konzultován pouze návrh jízdních řádů, resp.
počet spojů přes obec. Žádné jiné záleži-
tosti nebyly se zástupci obce projednávány.
Tak došlo například k tomu, že dopravní ob-
služnost zajišKují autobusy, které jsou pro
příměstskou dopravu zcela nevyhovující,
že jízdné je dle našeho názoru neúměrně
drahé vzhledem k délce trasy do brněnské
zóny 101, apod.

Musíme připomenout, že do naší obce
cca padesát roků zajížděla městská hro-
madná doprava. Je pravdou, že na tento
komfort v posledních letech doplácela naše
obec ze svého rozpočtu. V roce 2003 činila
částka 480 000,- Kč. I zde jsme pociKovali
nespravedlnost v tom, že tzv. „modré linky“
byly dotovány v době existence okresních
úřadů z okresního rozpočtu a „červené
linky“ ne. Třetí pásmo naši cestující zaplatili
v dražším jízdném oproti pásmům brněn-
ským, i když vzdálenost mezi poslední
zastávkou v Ostopovicích a první brněnskou
je 400 m. To vše bylo únosné a byla to též
naše volba. Ovšem nyní bez této možnosti
jsme včleněni do systému bez možnosti
volby. Nebo tomu tak není?  

Nyní se Vám pokusíme sdělit skutečnos-
ti, které IDS JMK doposud přinesl a přináší.
Z hlediska úrovně poskytovaní služeb:
– jízdní řády byly vyvěšeny po mnoha 

urgencích nejen za strany obce 8. 1.
2004!!! – doposud nejsou na všech
zastávkách v pořádku; obecní úřad sám
zajišKoval začátkem roku jízdní řády na

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy od Vás obdržel dopis s infor-
mací, že ještě 6. 1. 2004 u Vás nebyly vyle-
peny jízdní řády linek IDS JMK č. 403 a 404
(na některých zastávkách byly vylepeny
nekompletně). Dále si stěžujete, že dodržo-
vání jízdních řádů dopravcem je u vás
problematické.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, od-
bor dopravy si k Vašemu dopisu vyžádal
stanovisko dopravce, který zajišKuje provoz
na linkách IDS JMK č. 403 a 404, tedy
společnosti ČSAD Brno-město, a. s. Dopravce

zastávky, neboK byly na počátku roku
JŘ vylepeny neúplné

– doposud chybí označníky zastávek; 
zástupce společnosti KORDIS sdělil,
že dopravce ČSAD Brno-město, který
zajišKuje linky 403 a 404 přes naši obec,
již provedl výběrové řízení na doda-
vatele označníků a výlepových ploch
pro jízdní řády !?!

– nedodržování odjezdů dle jízdních řádů
ze strany dopravce

– nespolehlivost dopravy i z hlediska 
poruchovosti autobusů (do 16. 1. 2004 –
šest poruch autobusů, o kterých máme
informace) 

– dálkové dvoudvéřové autobusy jsou 
zcela nevhodné pro příměstskou dopra-
vu; úzké dveře a především neprůchod-
né uličky znemožňují rychlý a pohodlný
výstup a nástup cestujících (zastávky
jsou po minutových intervalech); pro-
blematická nebo zcela nemožná přeprava
kočárků s dětmi; některé vozy nejsou
vybaveny označovači jízdenek, nevyho-
vující signalizace k zastavení; chybí
madla pro cestující vestoje

– řidiči neznají platné cestovní tarify;
dochází k chybnému označování zón
na jízdenkách

Z hlediska cen jízdného:
– výše jednorázového jízdného se nezmě-

nila (viz přestupní jízdenka na 90 minut
za 19,- Kč) nebo jen o 1,- Kč (viz např.
nepřestupní jízdenka na 10 minut ze
7,- Kč na 8,- Kč), ovšem pro některé
kategorie cestujících došlo k výrazné-
mu navýšení cen – např. 

studenti od 15 do 26 roků, důchodci do 70
roků:
čtvrtletně dříve 690,- Kč, nyní 1160,- Kč,
rozdíl 470,- Kč, tj. 68% 
důchodci od 70 roků:   
dříve roční kupón za 300,- Kč, nyní kupón
za 320,- Kč + 8,- Kč/jedna cesta nebo např.
čtvrtletní zlevněná jízdenka za 1160,- Kč
pracující dospělá osoba v Brně:
dříve roční kupón za 4600,- Kč, nyní 4x
čtvrtletní jízdenka 4x 1610 = 6440,- Kč,
rozdíl 1880,- Kč, tj. nárůst o 40%

Z výše uvedených příkladů cen za sou-
časnou dopravu vyplývá velký nárůst. V tom-
to případě musíme upřesnit, že nejvzdále-
nější zastávka v naší obci od první
zastávky v zóně 101 je dle platného jízd-
ního řádu 4 minuty! K dopisu přikládáme
tabulku, která byla součástí propagačních

nám sdělil, že nevylepení části jízdních řádů
linky IDS č. 403 bylo způsobeno nedostat-
kem prostoru pro jejich výlep, tento stav prý
byl napraven dne 6. 1. 2004. Ke zpožcová-
ní spojů dochází z důvodů změny ve způsobu
odbavování cestujících (nástup jen předními
dveřmi, jízdní doby ale odpovídajících samo-
obslužnému způsobu odbavování). O neje-
tých spojích na lince dopravci není nic známo.
Dle sdělení dopravce na zastávkách linek
IDS JMK č. 403 a 404 budou v průběhu ledna,
nejpozději první poloviny února, nainstalo-
vány nové označníky dle standardu IDS JMK.

materiálů společnosti KORDIS pro obce, kde
došlo k úsporám pro cestující. Naše obec
uvedený materiál z pochopitelných důvodů
obdržet nemohla, jak je zřejmé z přiložené
tabulky „Rodina z Ostopovic uspoří? %“.

Tento systém podporuje individuální
dopravu do města pro občany z naší obce!
Působí tedy zcela opačně, než bylo cílem
při zavádění IDS JMK.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem
a současnému stavu dopravy v naší obci
Vás žádáme:
1. o objasnění podmínek výběrových řízení

na dopravce, neboK dle informace od
společnosti KORDIS DPmB nesplňoval
podmínku nákladů/km. Přesto nyní nově
zajíždí do obcí Bílovice a Prace, které
stejně jako Ostopovice leží mimo území
Brna. Ostopovice však DPmB obsluho-
val cca 50 roků. Bylo nutné tedy něco
zaběhnutého a fungujícího rušit?

2. o začlenění Ostopovic do nově vložené-
ho pásma, aby cenový nárůst nebyl tak
vysoký a tím byla i zohledněna 4 minu-
tová vzdálenost od zóny 101

3. o předložení a objasnění kalkulace nyní
platných tarifů IDS JMK  

4. aby k jednáním o případných úpravách
systému byly přizváni i zástupci obce.

Dle našeho názoru nebyl IDS JMK
dostatečně projednán a připraven. Tento
systém je pro naši obec velkým krokem
zpět, což v roce přistoupení naší repub-
liky do Evropské unie jistě není dobrou
zprávou pro občany. 

S pozdravem

za Radu obce Ostopovice
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Přílohy:
– propočet příkladů jízdních tarifů
– 21x připomínky občanů k IDS JMK

Pracovník Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje, odboru dopravy vykonal dne
13. 1. 2004 státní odborný dozor dle zákona
č. 111/1994 Sb. O silniční dopravě v plat-
ném znění na třech spojích linky IDS JMK
č. 403 a současně při něm alespoň orien-
tačně kontroloval kvalitu vylepených jízd-
ních řádů. Bylo zjištěno, že vyvěšení jízd-
ních řádů na zastávkách na území obce
Ostopovice není v pořádku. Na některých
zastávkách v obci Ostopovice byly označní-
ky velmi špatné kvality, na některých nebyl 
>>>>>>>>>>>>pokračování na str. 8

Stanovisko obce k IDS Jihomoravského kraje

k  p ř i p o m í n k á m  k  I D S  J M KV y j á d ř e n í
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>>>>>>>>>>>>pokračování ze str. 7
označník, ale jen zařízení pro výlep jízdních 
řádů špatné kvality. Na zastávkách byl vyle-
pen, pokud vůbec nějaký (konkrétně např.
v zastávce Ostopovice, rozc. nebyl vylepen
žádný jízdní řád linky IDS JMK č. 403 směr
Brno – Omice), tak tzv. odjezdový jízdní řád.

Dovolujeme si Vás ale upozornit, že tzv.
odjezdový jízdní řád neodpovídá jízdnímu
řádu linek veřejné linkové dopravy osob,
tak jak je jeho podoba stanovena ve vy-
hlášce č. 388/2000 Sb. O jízdních řádech
veřejné linkové dopravy osob. Linky IDS
JMK č. 403 a 404 jsou provozovány jako
veřejná linková doprava osob a nejsou pro-
vozovány formou městské autobusové do-
pravy. Je tedy nutno, aby vyvěšený jízdní
řád splňoval náležitosti § 3 vyhlášky č.
388/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spo-
jů o jízdních řádech veřejné linkové osobní
dopravy (tedy jízdní řád jaký známe z obcí,
kam nejezdí městská hromadná doprava,
odpovídající je i jízdní řád vytvořený společ-
ností KORDIS JMK, spol. s r. o.). Není tedy
možné, aby zde byl vylepen pouze tzv. od-
jezdový jízdní řád, na který jsou občané vaší
obce zvyklí. 

Na výše uvedené skutečnosti byl doprav-
ce znovu upozorněn s tím, že za nenainsta-
lování označníku zastávky mu může být
uložena pokuta dle § 35, odst. 1, písm. i)
zákona č. 111/1994 Sb. O silniční dopravě
v platném znění až do výše 100 000 Kč. Do-
pravce znovu slíbil, že do konce ledna, nej-
později počátkem února neinstaluje na
všechny zastávky na území obce Ostopovice
nové označníky zastávek a současně vylepí
jízdní řády, které budou v souladu s vy-
hláškou č. 388/2000 Sb. Ministerstva
dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné
linkové osobní dopravy. Ihned ale vylepí,
tam kde není žádný, alespoň tzv. odjezdový
jízdní řád (současné plochy pro výlep jízdních
řádů jsou mnohdy velmi malých rozměrů). 

Při kontrole tří ranních spojů linky IDS
JMK dne 13. 1. 2004 náš pracovník nezjis-
til závažnější nedodržování jízdních řádů.
Z kontrolovaných spojů pouze spoj č. 24
linky IDS JMK č. 403 (spoj Omice – Brno,
Starý Lískovec, Labská s odjezdem v 7.30
hod. ze zastávky Ostopovice, smyčka) měl
asi 5 min. zpoždění. Pokud byste zjistili, že
spoje vyjíždí často se zpožděním již z výchozí
zastávky nebo některé soustavně nejezdí
vůbec, tak o tom, prosíme, informujte
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
dopravy nebo společnost KORDIS JMK,
spol. s r. o. Následně by byla provedena
podrobná kontrola stavu a Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy by
mohl ve správním řízení postihnout dopravce
pokutou za opakované nedodržování jízd-
ního řádu (dopravci lze v toto případě uložit
pokutu až do výše 500 000 Kč) a KORDIS
JMK, spol. s r. o., by mohl dopravce postih-
nout podle Smluvního sazebníku pokut IDS
JMK.

K Vašemu tvrzení, že Vaši občané jsou
zvyklí na standard městské dopravy, uvádí-
me, že četnost spojů v úseku Brno, Starý
Lískovec – Ostopovice zůstala zachována
i po nahrazení dopravce Dopravní podnik
města Brna, a. s., dopravcem ČSAD Brno-

město, a. s. Ke vhodnosti nasazení třídve-
řových autobusů uvádíme, že dopravce
ČSAD Brno-město, a. s., tyto nasadil na ně-
které spoje linky IDS JMK č. 403. Nástup jen
předními dveřmi je stanoven na všech
linkách IDS JMK mimo území zón 100 a 101
(tedy území města Brna). Toto opatření bylo
přijato z ekonomických důvodů, jelikož při
nástupu všemi dveřmi dochází k výraznému
zvýšení počtu neplatících cestujících. Toto
se prokázalo v několika městech České
republiky, kde bylo po určitou dobu cestu-
jícím do autobusů umožněno nastupovat
všemi dveřmi. 

K určitému navýšení jízdného pro občany
Vaší obce došlo od 1. 1. 2004 v důsledku
toho, že byla v rámci IDS JMK sjednocena
cena jízdného pro cesty z Brna do všech
sousedních obcí.
Do 31. 12. 2003
totiž cestující do
obcí, kam z Brna
jezdily spoje Do-
pravního podniku
města Brna, a. s.
platili výrazně nižší
jízdné než do obcí,
kam jezdily spoje
veřejné linkové do-
pravy osob, provo-
zované ostatními
dopravci.
Negativně zapů-
sobilo na zvýšení
ceny jízdného pro
občany vaší obce také to, že od 1. 1. 2004
je možno si roční časovou jízdenku koupit
pouze pro jízdy v zónách 100 a 101. Roční
časové jízdenky jsou výrazně levnější než
ostatní jízdenky, jízdné v zónách 100 a 101 do-
tuje Statutární město Brno a roční časové jíz-
denky jsou tedy dotovány Statutárním měs-
tem Brnem více než ostatní jízdenky. Problém
ročních časových jízdenek pro ostatní zóny
IDS JMK než zóny 100 a 101 bude řešen pozdě-
ji. Jsme tedy nuceni konstatovat, že pro občany
obcí, kam do 31. 12. 2003 jezdily spoje Do-
pravního podniku města Brna, a. s., se cena
jízdného zvýšila, pro občany ostatních obcí
se ovšem snížila. Pozitivem pro obec je ovšem
to, že se od roku 2004 snížil příspěvek obce
Ostopovice na zajištění dopravní obslužnosti. 

Na Vaši připomínku na nespolehlivost
odjezdů spojů znovu uvádíme, že pokud
dopravce ČSAD Brno-město, a. s., nebude
dodržovat platný jízdní řád, tak bude po-
stižen, tak jak je uvedeno výše. Musíme
konstatovat, že ani Dopravní podnik města
Brna, a. s., na linkách, které jezdí, nedodržu-
je vždy přesně schválený jízdní řád. V prvních
lednových dnech letošního roku bylo navíc
zpožcování spojů způsobeno zhoršenými
klimatickými podmínkami a tedy i zhoršenou
sjízdností silnic. 

Věříme, že přijmete tento dopis jako
odpověc na Vaše připomínky k IDS JMK,
a že budete s provozem IDS JMK spokojeni.

S pozdravem
Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.

vedoucí odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje

V Brně dne 16. 1. 2004

k připomínkám k IDS JMKVyjádření

PŘÍJMY

Daně, poplatky, dotace
• Daně
• Poplatky
• Dotace
Vodní hospod. – vodné +
stočné
Zemědělská činnost
(prodej obec. pozemku
+ pronájem)
Vnitřní obchod, služby
(výtěžek VHP)
Služby pro obyvatelstvo
• Příjem za KT
• Kultura, knihovna,

zpravodaj
• Tříděný odpad
Všeobecná veř. správa
a služby
• Místní správa
• Přijaté úroky KB

PŘÍJMY CELKEM:

VÝDAJE:

Zemědělství a lesní
hospodářství
Doprava
• Silnice
• Chodníky
• Provoz veřejné dopravy
Vodní hospodářství
• Pitná voda
• Odpadní vody
Služby pro obyvatelstvo
• ZŠ PO + přísp. na žáky
• Činnost knihovny
• Rozhlas a televize

(KT + místní rozhlas)
• Místní zpravodaj
• Kulturní akce
• Příspěvek
– Klub důchodců
– TJ Sokol
• Veřejné osvětlení
• Územní plánování
• Územní rozvoj

(pohřebnictví)
• Sběr a odvoz
– nebezpečného odpadu
– komunálního odpadu
• Péče o vzhled obcí

a veřejnou zeleň
• Dávky sociální pomoci
Všeobecná veř. správa
a služby
• Místní zastup. orgány
• Činnost míst. správy
• Finanční vypořádání

r. 2003
Splátky úvěru KB

VÝDAJE CELKEM:

8 310,3

1 700

50

80

125

160

10 425,3

30

2 857

4 760

3 726

2 342,3

400

14 115,3

7 390
785

135,3

23
62

40

110
50

2 400
350
107

2 600
2 160

1 000
80
65

49
80

7
10

300
60

145

25
600

1 280

25

770
1 560

12,3

ozpočet obce 2004R
Rozpočet obce Ostopovice na rok 2004
(v tisících Kč)

Ke krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji budou
použity:

Prostředky minulých let
Dočerpání úvěru

1 479
2 211
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Zápis do 1. ročníku pro školní
rok 2004/2005

K zápisu se dostavilo a za-
psáno bylo 14 dětí, z toho 3 žádají
odklad školní docházky. Rodi-
čům těchto dětí děkujeme za
projevenou důvěru. 

Klidné rodinné prostředí ško-
ly s malým počtem žáků je ideál-
ní pro zdravý psychický vývoj
dítěte, což si vy rodiče jistě uvě-
domujete. Žáci 1. ročníku budou
tvořit samostatnou třídu, spo-
jení zbývajících ročníků zůstane
pravděpodobně beze změny.

Zápis do MŠ pro školní rok
2004/2005

Dosud je nově zapsáno 20
dětí, rozhodnutí o přijetí dosta-
nou rodiče nejpozději do konce
měsíce května. Kapacita mateř-
ské školy s tímto nárůstem dětí
nebude překročena.

Ředitelka školy a vedoucí
mateřské školy v Ostopovicích
děkují za poskytnuté finanční
a materiální dary všem přízniv-
cům školy. 
# PaedDr. Stanislava Houzarová

ředitelka školy

Informace ZŠ
Ostopovice

V naší obci je dobrým a hez-
kým zvykem pamatovat na
jubilea našich starších občanů.
Členové kulturní a sociální komi-
se spolu se zaměstnanci OÚ na-
vštěvují oslavence od 70 roků
nahoru s blahopřáním a malým
dárkem. Většinu jubilantů návště-
va potěší a rádi si popovídají,
pochlubí i postěžují a hlavně se
zajímají o dění v naší obci.
Loni jsme navštívili 33 jubilantů.
Z tohoto počtu bylo:
11 sedmdesátníků
10 pětasedmdesátníků
9 osmdesátníků
2 pětaosmdesátníci

Mezi oslavence loňského
roku patří také nejstarší ob-
čanka naší obce, paní Marie
Veverková, která oslavila krás-
ných 95 roků.

Letos půjdeme blahopřát 39
oslavencům a z tohoto počtu je:
15 sedmdesátníků
8 pětasedmdesátníků
8 osmdesátníků
3 pětaosmdesátníci
4 devadesátníci
1 pětadevadesátnice
Zajímavé také je, že mezi jubi-
lanty je více žen než mužů. Na-
příklad letos je to 26 žen a 13
mužů. My ale přejeme všem na-
šim občanům, aby se ve zdraví,
svěžesti a spokojenosti dožili co
nejvíce svých životních jubileí.

# Za kulturní a sociální komisi
Milena Dejlová

Naši jubilanti

stavby je VHS Brno, a. s., resp. stav-
bu provádí IMOS group, s. r. o., Zlín.

První jednání o možnosti napo-
jení obce Troubsko přes naši obec
na čistírnu odpadních vod v Modři-
cích se uskutečnila v roce 2000.
Obec Troubsko zažádala o napoje-
ní. Zastupitelstvo naší obce po pro-
jednání podmínek napojení a z hle-
diska souladu záměru s platným
územním plánem obce dalo souhlas
k realizaci záměru. V dubnu 2001
bylo vydáno na stavbu územní roz-
hodnutí a v červnu 2003 vodopráv-
ní povolení. Souhlas naší obce k tomu-
to povolení byl podmíněn uzavřením
dvou smluv – o spolufinancování
společného díla a podmínkách na-
pojení, tedy provozování společné
stoky po dokončení díla. Obě smlou-
vy byly odsouhlaseny zastupitel-
stvem obce.

Náklady na stavbu kanalizační
stoky přes Ostopovice dle výběrové-
ho řízení činí 10.201.354,- Kč, nákla-
dy na odbočky k domovním přípoj-
kám jsou vyčísleny na 1.369.593,- Kč.
Na stavbu byla poskytnuta dotace
Státním fondem životního prostředí
ČR ve výši 51,4%, což je celkem
5.947.466,- Kč.
Princip spolufinancování byl dohod-
nut následovně: sečtou se náklady
na již vybudovaný ostopovický
kanalizační přivaděč do Starého
Lískovce a náklady na společně bu-
dovanou stoku včetně úroků z úvěrů
a půjček a odečtou se poskytnuté
dotace. O výslednou částku se obce

V letošním roce proběhne v na-
ší obci mimo jiné stavba hlavní kana-
lizační splaškové stoky, jejíž trasa
bude vedena ulicemi Lípová, Školní,
U Kaple a Na Rybníčku. Stoka bude
vybudována ve spolupráci s obcí
Troubsko v rámci stavby s názvem
„Troubsko – kanalizace, 2. stavba“
a po dokončení zajistí odvádění od-
padních vod z obcí Troubsko a Osto-
povice na čistírnu odpadních vod
v Modřicích. Stavební práce na úze-
mí naší obce byly zahájeny již 9.
února na ulici Na Rybníčku a ukon-
čeny budou nejpozději koncem
července za ulicí Lípovou.

S výstavbou stoky souvisí
postupné přepojování jednotlivých
nemovitostí v dotčených ulicích.
Občané, kterých se toto týká, byli
podrobně informováni o celé stav-
bě a postupu při zřizování domov-
ních kanalizačních přípojek na
svolané schůzce. V rámci stavby
budou vybudovány odbočky pro
domovní přípojky v délce od stoky
a 1 m za obrubník komunikace.
Ostatní napojení si budou financo-
vat majitelé nemovitostí. Součas-
ná jednotná stoka bude v budouc-
nu využita jako dešKová.

Z důvodu uvedené výstavby
povolil odbor dopravy Městského
úřadu Šlapanice úplnou uzavírku
silnice III. třídy přes naši obec, a to
od 1. března do 31. července t. r.
Průjezd pro autobusy veřejné
dopravy a ostatní dopravní obsluhu
zůstane zachován. Dodavatelem

podělí rovným dílem, neboK počet
ekvivalentních obyvatel je shodný.
Náklady na kanalizační odbočky
v naší obci po odečtení částky
dotace obci si hradí naše obec ze
svého rozpočtu. 

Obec Troubsko je hlavním za-
davatelem a investorem celé stav-
by, neboK Ostopovická stoka je jen
jednou částí celé stavby troubské
kanalizace. Projektovou dokumen-
taci, vodoprávní povolení, výběro-
vé řízení na dodavatele stavby i žá-
dost na Státní fond životního
prostředí ČR o dotaci zajišKovalo
Troubsko, které má též uzavřeny
všechny smlouvy s dodavatelem
a fondem. Z tohoto důvodu je v ní-
že uvedené tabulce formulace, že
naše obec zaplatí obci Troubsko
371.374,- Kč, neboK veškeré doda-
vatelské faktury jsou vystavovány
Troubsku.  

Výstavbou uvedené kanalizační
stoky ještě nedojde k úplnému rozdě-
lení kanalizačnímu systému v obci,
neboK odpadní vody stále budou
odtékat přes retenční nádrž. Tato
hlavní stoka ovšem velmi posune
rozdělování kanalizačního systému
k cíli. Ostatní části obce, kde je a zů-
stane prozatím jednotná kanaliza-
ce, rozdělení kanalizace v budouc-
nu čeká. Stavby kanalizací jsou
pracné a všeobecně finančně dosti
náročné. Jsme však odpovědni za
životní prostředí, které zanecháme
budoucím generacím.  

#Ing. Lenka Andrlová

Stavba hlavní kanalizační splaškové stoky

K O U T E K  P R O  N A Š E  D Ě T I
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• Rozložte na stole mince do čtverce tak, aby
v každé straně byly tři hromádky po třech
mincích (9 mincí) podle obrázku.
a) Z tohoto obrazce odeberte čtyři mince a ostatní
přemístěte tak, aby zůstalo v každé řadě opět
devět mincí.
b) Přidejte nakonec dvanáct mincí tak, aby opět
bylo v každé řadě devět mincí.

• Rozložte na stole mince do čtverce tak, aby
v každé straně čtverce bylo dvanáct mincí na
hromádkách po čtyřech podle obrázku. 
Uberte z každé řady jednu minci, tj. čtyři
mince. Zbývající mince rozložte opět do osmi
hromádek ve čtverci tak, aby bylo na každé
straně opět dvanáct mincí. 

Skutečné náklady obce Ostopovice na kanalizační přivaděč do St. Lískovce ................... 
– stavba dokončena v r. 1998 (náklady + úroky úvěru – dotace)  
Skutečné náklady na společnou stoku (náklady + úroky – dotace) ..................................
Celkem .............................................................................................................................
Podíl obcí – Troubsko 1/2,  Ostopovice1/2 .................................................................
Přeplatek obce Ostopovice ...............................................................................................
Náklady na ostopovické přípojky (náklady – dotace) ..................................................
Obec Ostopovice zaplatí obci Troubsko .................................................................

6.176.356,-Kč

5.587.858,-Kč
11.764.214,-Kč

5.882.107,-Kč
294.249,-Kč
665.623,-Kč

371.374,-Kč  

Úkol č. 1 Úkol č. 2

F i n a n č n í  p ř e h l e d  
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Máme za sebou první dva měsíce roku 2004,
a tak bychom vás rádi informovali, které kulturní
akce už uspořádány byly a které připravujeme.
Každý nový rok začíná ple-
sovou sezónou. Společen-
ský ples pořádali myslivci,
zastupitelé obce, klub dů-
chodců a také byl moc
hezký dětský karneval.

V únoru a březnu se
hlavně bilancuje a hodnotí
rok předešlý, proto probí-
hají výroční schůze všech
zájmových organizací (cho-
vatelé, zahrádkáři, myslivci).
Dne 21. března, na první jar-
ní den, se budou děti z naší
školy loučit se zimou a vyná-
šet Moranu do potoka za
naši obec, jako už v před-
chozích letech. Koncem
března paní starostka přivítá
na obecním úřadě nové
občánky a jejich rodiče. V dubnu budou svátky
velikonoční a s nimi také začíná sportovní sezóna.
Nejprve se bude konat "Velikonoční turnaj nere-
gistrovaných hráčů ve stolním tenise" a od
poloviny dubna začíná soutěž národní házené.
Poslední dubnový den budeme na sokolovně
pálit čarodějnice a vítat nejhezčí měsíc roku –
květen. Na druhou květnovou neděli děti základ-
ní školy opět připravují vystoupení pro maminky
k svátku matek. S jakým programem nás překvapí
letos, to se dozvíme až 9. května v sokolovně. Na
29. 5. naopak plánují členové TJ Sokol oslavu pro

děti k jejich svátku. V červnu, kdy už končí školní
rok a děti se loučí se školou, mají paní učitelky
naplánovaný pro své svěřence bohatý program.

Budou mít olympiádu, budou
hledat poklad, starší děti se
vypraví na výlet poznávat Pra-
hu a pro ty menší zase bude
ve školce skákací hrad. TeJ
už zůstává jedna z největších
událostí v roce. Jsou to mla-
dé hody. Už teJ se ale začíná
s přípravou, protože se letos
chystá hodně mladých stár-
ků, kteří budou stárkovat
poprvé, a tak chtějí být dobře
připravení. Věříme, že do 27.
června, na kdy jsou hody
plánovány, budou už stárci
dobře rozezpívaní a roztan-
čení a když nám ještě bude
přát počasí, může hodovat
celá vesnice. 
Plánovaný program je jak pro

děti a mládež, tak pro dospělé.
Doufáme, že každý z vás si některou z připra-

vovaných akcí vybere nebo doprovodí svoje děti
buJ na kulturní program nebo sport. Každou stře-
du je pro všechny naše občany otevřená obecní
knihovna, kde paní knihovnice nabízí spoustu
knih a časopisů. Také se můžete zapojit do práce
s chovateli drobného zvířectva, zahrádkáři nebo
důchodci.
Přejeme si, aby každý obyvatel v naší obci neje-
nom bydlel, ale aby s námi v Ostopovicích i žil.

#Milena Dejlová

Kulturní a sportovní akce

Poděkování
Čtvrtou lednovou sobotu pořádali

zastupitelé obce již 9. společenský
ples. Příprava plesu začíná již několik
dnů před slavnostním večerem, kdy se
chystá a zdobí sál sokolovny. I letos se
sešlo několik zastupitelů obce, důchod-
ců a mladých házenkářů, aby co nej-
lépe připravili sál sokolovny a ples
probíhal v co nejlepším prostředí. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci
plesu, a hlavně také všem sponzorům,
kteří do tomboly darovali hezké a hod-
notné dary.

Příští rok bude ples desátý, jubilejní,
a my věříme, že za pomoci a účasti vás
všech bude opravdu slavnostní.
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Sbírce v naší obci požehnal
Otec Tomáš při mši svaté v so-
botu 3. ledna. Všichni „králové“
se rozešli se svým doprovodem
a začali v dopoledních hodinách
obcházet domácnosti. U všech
otevřených dveří nás přijali velmi
dobře. Někde si děti „králové“
odnesly i něco dobrého. Byla to
odměna za jejich vytrvalost, pěk-
ný zpěv koled, kterými byl každý
jistě potěšen. Snažili jsme se všem
zpříjemnit sobotní dopoledne – aK
už rozdáváním cukru pro radost
nebo psaním křídou na dveře.

Velmi mě překvapila otevře-
nost pro tuto sbírku u nově nastě-
hovaných spoluobčanů na ulici Za-
hradní. Většina z nich jsou úplně
cizí lidé, se kterými se ještě vůbec
neznáme, a tímto setkáním se do-
stávají do dění, tec už i jejich ob-
ce. Byla to velmi mrazivá sobota
a ke konci našeho putování se děti
už velmi těšily domů na horký čaj. 

Na závěr chceme poděkovat
všem dárcům i koledníkům, kteří
se na sbírce podíleli, a těšíme se
na další spolupráci v příštím roce.
Celkem se v naší obci vybralo
39.281,- Kč.

# Ivana Navrátilová

Tří králová sbírka

Nastal čas doby postní a na-
še mysl se obrací více na duchov-
ní stránky našeho života. V dnešní
uspěchané a moderní době je nut-
né se třeba jen letmo pozastavit.

V Ostopovicích máme pěk-
nou a upravenou kapličku, kde
by se taková zastavení mohla
uskutečňovat. Bylo by vůbec mož-
né nahlídnout do kapličky, a to
nejen v době postní a slavnost-
ních dnech, ale po celý rok? Sta-
čil by třeba prosklený vchod a po-
hled do tohoto klidného prostoru
dá člověku zapomenout alespoň
na chvíli na všechny starosti.

Tohle však zůstává na nás,
občanech Ostopovice, jestli by
se tato připomínka mohla stát
skutečností. 

# HZ

Postní zastavení

>>>>>>pokračování ze str. 2
– tj. Carrefour (např. zdvojením
odbočovacího pruhu apod.), niko-
liv ŘSD na úkor obcí a životního
prostředí v okolí Brna a ze státních
prostředků. Problémy se zahlce-
ním dálnice v tomto úseku se prak-
ticky nevyskytují (s výjimkou
nehod). Jestliže nyní pohodlně
dostačuje pro pokračování dál-
nice D1 na Bratislavu 1 jízdní
pruh, může tomu tak být i na
Vídeň. Celá kontroverzní stavba
tedy vůbec nemusí být realizová-
na a nemusí tak být zbytečně
ještě více zatíženo životní pro-
středí v okolí Brna. Stávající 60
let staré dálniční stavby, mezitím
přirozeně včleněné do zeleně,
mohou i nadále zůstat součástí
zajímavých vycházkových tras
pro obyvatele brněnských sídlišK
a současně technickou památ-
kou úrovně staveb provedených
za války.

Z hlediska kapacitního je zde
významné nebezpečí zbytečného
„natažení” mezinárodní těžké
dopravy z Polska a Německa
směrované na Vídeň. Čím velko-
ryseji a kapacitněji bude uvažo-
vaná síK komunikací v okolí Brna
řešena, tím více tranzitní mezistát-

ní dopravy (tedy nikoliv dopravy
jedoucí do Brna a tedy pro něj
důležité) se všemi jejími nega-
tivy bude zbytečně brněnskou
aglomerací projíždět. 

I pokud připustíme spornou
nutnost protkání okolí Brna sítí
rychlostních komunikací v širším
zájmu, nevidíme důvod, proč by
při té příležitosti mělo být ještě
přitíženo obcím, jako jsou Osto-
povice, které již léta trpí dálnicí
D1, jejíž trasa byla stanovena za
totalitního režimu bez možnosti
dovolání se spravedlnosti (bez
náhrady byly zlikvidovány ko-
munikace – např. okresní silnice
Ostopovice – Bosonohy, Ostopo-
vice byly z jedné strany odříznu-
ty od Brna a trpí hlukem, prachem
a exhalacemi). Varianta A3 vol-
nějšího obchvatu Ostopovic zpra-
covaná projekční kanceláří Lőw

je za těchto okolností naprostým
maximem toho, co je pro Ostopo-
vice z hlediska dalšího přitížení
životnímu prostředí ještě podmí-
nečně akceptovatelné. Nezbyt-
ností v takovém případě samozřej-
mě je zřízení protihlukových
bariér, neprůhledného ozelenění
jehličnany a množství podchodů
pro pěší, a to jak v případě R52
tak D1.

Je třeba počítat s tím, že pokud
do budoucna nebudou i nadále
v pořizovaných studiích a projekč-
ních dokumentacích respektová-
ny oprávněné požadavky naší ob-
ce, budou orgány naší obce činit
veškerá možná opatření k obraně
jejích zájmů a případně dají i pod-
nět ke vzniku občanských aktivit
a iniciativ, které budou všemi pro-
středky své životní prostředí bránit.

###

ychlostní silnice R52R

v 1. pololetí roku 2004


